
ა(ა)იპ ქ. ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 2021 წლის 

წლიური ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 ბიბლიოთეკები  ყოველთვის იყო და არის საზოგადოების ნაწილი და ცენტრი. 21-

ე საუკუნის ბიბლიოთეკების მთავარი  თავისებურება მდგომარეობს მის  

დემოკრატიულობასა და ხელმისაწვდომობაში. ის არსებობს საზოგადოების 

ხარჯზე  და ვალდებულია მის წინაშე, უნივერსალური, თავისუფალი, პოლიტიკის 

გარეშე, განსაკუთრებული ყურადღებით ექცევა ბავშვებს, მოზარდებს,   

ინვალიდებს,  და  მოხუცებს, თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისულებასთან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სკოლის ბიბლიოთეკებთან. 

დღეს მსოფლიო პანდემიამ საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო შეცვალა და 

მოთხოვნების შესაბამისად გადააწყო. არსებული რეგულაციებისა და 

შეზღუდვების ფონზე საქმიანობა ბიბლიოთეკისთვის თავდაპირველად დიდი 

გამოწვევა გახდა. ბიბლიოთეკამ არა მხოლოდ სამუშაო პროცესის 

შენარჩუნება,არამედ კიდევ მეტად მრავალფეროვანი აქტივობების  შეთავაზება 

შეძლო ერთგული მკითხველებისათვის. განახლდა წიგნადი ფონდი,სხვადასხვა  

თანამედროვე მხატრული ლიტერატურით. 

 

                           ქალაქში ფუნქციონირებს 4 ბიბლიოთეკა. 

 

ა(ა)იპ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 წელს centralur biblioTekaSi, ცენტრალურ საბავშვო ბიბლიოთეკაში 

და ბიბლიოტეკა  ფილიალებში xorcieldeba proeqti integrirebuli 
sabiblioTeko sistema “Ria biblioTeka”. biblioTekaSi dainerga 

შოთა რუსთაველის სახელობის   ცენტრალური                          

ბიბლიოთეკა 

                                       წმინდა ნინოს №6 
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kompiuteruli programa. am programis farglebSi xdeba eleqtronuli 
katalogis warmoeba-wignebis Seyvana. dReisaTvis Seyvanilia 45 400 

ქართული wigni. fondi universaluria da Seadgens 142 162 egz. wigns. 

ქველმოქმედების სახით saCuqrad gadmogveca 167ეგზ wigni, SeZenil iqna 51 
ეგზ. wigni, restavraciis ganyofilebis mier aRdgenil iqna 150 egz. წigni. 
 
sabiblioTeko gaerTianeba 2021 wels moemsaxura 750  mkiTxvelს. 
 biblioTekas emsaxureba 24 kvalificirebuli TanamSromeli.      
sabiblioTeko garTianebaSi axali teqnologiebis danergvam, 
mkiTxvelebisadmi Tanamedrove servisebis SemoTavazebam is 
sainformacio centrad aqcia. biblioTekaSi funqcionirebs 
kompiuteruli momsaxirebis kabineti, ucxo enis kabineti, “bavSvTa 
oTaxi”, unarSezRudulTa da pensionerTa momsaxurebis oTaxi, 
axalgazrda SemoqmedTa klubi, “wignis moyvarulTa klubi”, wignis 
restavraciis ganyofileba. literaturuli saloni ,,gulis samelne”, 

mini bavSvTa Teatri, შემოქმედებითი laboratoria, კინო სახელოსნო. 
 
biblioTekebis muSaobaSi erT-erTi mimarTulebaTagania bavSvTa 
sabiblioTeko momsaxureoba. am kategoriis mkiTxvelTa sabiblioTeko 
momsaxureobas uzrunvelyofs niko nikolaZis saxelobis sabavSvo 
biblioTeka #2 da #3 biblioTeka/filialebi., centraluri biblioTeka 
qmediT daxmarebas uwevs abiturientebs, studentebs uwyveti swavlebis 
miRebaSi. adgilobrivi momsaxureobis garda am procesSi warmatebiT 
iyeneben distanciuri swavlebis meTodebs. sabiblioTeko teqnologiebis 
ganviTarebam TiToeul mkiTxvels misca informaciis didi raodenobiT 
miRebis saSualeba. biblioTekaSi Zireulad Seicvala informaciis 
mopovebis, miRebis, damuSavebisa da analizis meTodebi, iseve rogorc 
masze xelmisawvdomobis saSualebebi. 
 
 
dReisaTvis biblioTeka mkiTxvels 
Semdegi saxis servisebiT emsaxureba: 
 

 ufaso registracia 

 biblioTekidan wignebis garkveuli vadiT gatana 

 samkiTxvelo darbaziT sargebloba 

 sacnobaro – bibliografiuli momsaxureba 

 sabavSvo literaturiT uzrunvelyofa 

 ucxoenovani literaturiT uzrunvelyofa 

 internetTan wvdoma _ ufaso 

 biblioTekarebis mkiTxvelTan momsaxureoba eleqtronuli 

komunikaciis saSualebebiT: el. fosta, internetiT sargebloba, pres-

relizis momzadeba, soc. qselebSi muSaoba 

 audio – video saSualebebi, xmovani wignebi 



 perioduli gamocemebiT uzrunvelyofa (Jurnal-gazeTebi) 

 Tematuri RonisZiebebi 

 wignis prezentaciebi 

 literaturuli saRamoebi 

 mwerlebTan, poetebTan da xelovan adamianebTan Sexvedrebi 

 kinoCvenebebi, foto-gamofenebi 

 saganmanaTleblo da SemecnebiTi proeqtebi 

 saqvelmoqmedo proeqtebi 

 

სამომავლოდ: 
 

biblioTekis muSaobis ZiriTad principad რჩება aqsioma - mkiTxvels 
wigni unda gadaeces maSin, rodesac esaWiroeba, iq sadac esaWiroeba da 
is, romelic mas esaWiroeba. CvenTvis erT-erT umTavress prioritets, 

biblioTekebis eleqtronuli wignebiT aRWurva და გაციფრებაა. skverebsa 
da axalgazrdebis TavSeyris adgilebSi moZravi mobiluri 
biblioTekebis mowyoba. 

კოლეჯი ფაზისის“ ,,ბაზაზე, ბიბმცოდნეობის ფაკულტეტის გახსნა და ახალგაზრდა 

კადრების მომზადება. 
 

ბიბლიოთეკის გურამ დოჩანაშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 

აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად. 2021 წელს 

სულ ჩატარდა 70 სხვადასხვა ღონისძიება და აქტივობა-ყველა სახის აქტივობა 

ასახულია ბიბლიოთეკის ფეისბუქ-გვერდზე: www. facebok.com 

sabiblioteko.gaertianeba. 
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